
HOTARĂREA Nr.12
Din 28 martie 2017

privind achizitionarea unui serviciu de asistenta juridică pentru apărarea
intereselor UAT Comuna TREZNEA, de consultantă/asistență și reprezentare a UAT

Comuna TREZNEA, în toate instantele.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA

Intrunit în şedinţă ordinara
Având în vedere :
- Expunerea de motive prezentata de d-ul Oros Cristian primarul comunei şi

Raportul prezentat de d-nul Blândaş-Igreţ Ioan secretarul comunei ;
- Avizul comisiilor de specialitate care este favorabil ;
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în

administraţia publică şi ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public;

- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ;
- prevederile Anexei din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ;

- prevederile art.36 , alin.(2),lit.d și alin.(6), pct.19 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă achiziționarea unui serviciu de asistenta juridică pentru apărarea

intereselor UAT Comuna TREZNEA, de consultantă/asistență și reprezentare a UAT
Comuna TREZNEA în toate instantele de judecată.

Art.2 Se împuterniceşte d-ul OROS CRISTIAN primarul comunei pentru
semnarea contractului de serviciu.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d-ul OROS
CRISTIAN primarul comunei , Blândaş-Igreţ Ioan, secretarul comunei şi compartimentul
contabilitate.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia prefectului judetului Sălaj ;
- Persoanelor în cauză;
- Compartimentul contabilitate ;
- Locuitorilor comunei prin afişare ;
- Dosar hotărâri;
- Dosar de şedinţă ;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ

SIMOC ȘTEFAN SECRETARUL COMUNEI
BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN

Consilieri prezenti : 9
Consilieri absenţi :
Voturi pentru : 9
Voturi impotrivă :

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA


